
ÚVOD
Divoké bylinky provázely lidstvo po staletí. Získaná moudrost o jejich přínosu

na lidské tělo se začala s dnešním uspěchaným světem pomalu vytrácet. Jsem
ráda, že vám mohu být průvodcem na cestě za divokými bylinkami. 

Proč divoké bylinky? Říká se, že na každou nemoc existuje bylinka. Možná to
zní jako klišé,  ale já tomu věřím. Kromě toho, že si  můžeme díky bylinkám od
různých zdravotních potíží pomoci, když nastanou, kladu důraz hlavně na prevenci.

Bylinky pomáhají nejlépe v začátcích potíží nebo pomáhají právě předcházet
různým  neduhům.  Neznamená  to  však,  že  je  nutné  bylinky  užívat  pouze
preventivně jako lék. Velmi důležité je zařazení divokých bylinek do jídelníčku,
protože nám zajistí  mnoho cenných látek,  které v běžné konvenční stravě
chybí. Tím, že budeme divoké bylinky pravidelně konzumovat, si velice výrazně
upevníme zdraví.

Rozhodla jsem se, že se podělím v úvodu této knihy o zajímavé informace,
proč  bychom  měli  zařadit  divoké  bylinky  do  našeho  jídelníčku.  Důvody  jsou
pozoruhodné.
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Jak pracovat s touto knihou?

V knize jsou seřazeny bylinky podle toho, kdy se sbírají. Jsou rozděleny tedy
podle  měsíců,  ve  kterém se sbírá  jejich  určitá  část.  Některé bylinky se mohou
sbírat i vícekrát za rok, ovšem jedná se třeba o jinou část rostliny. 

Například u hlohu sbíráme květy už během května a plody až v září. V knize je
tedy hloh uveden v měsíci květnu, v měsíci září je jen upozornění o tom, že se
sbírá v tuto dobu plod a poznámka o tom, na které stránce knihy najdete všechny
informace o této rostlině. 

U všech bylin je uvedeno, zda jsou vhodné pro těhotné, kojící ženy a děti,
u mnoha bylin jsou uvedeny také případné kontraindikace (nevhodnost použití při
určitých  zdravotních  potížích)  a  interakce  (nevhodnost  použití  souběžně
s některými léky).

U některých bylin je v kontraindikacích uvedeno i to, že jsou nezávadné. Tato
informace je zde napsána proto, že byla zjištěna buď na základě klinických testů,
nebo lidovou dlouhodobou praxí. Pokud u některých bylinek nejsou kontraindikace
uvedeny vůbec,  není  u nich zjištěno tolik  potřebných informací,  abychom mohli
tvrdit úplnou nezávadnost s potřebnou jistotou. 

Rychlý  přehled  o  sbíraných  částí  rostlin  v  konkrétním  období  najdete
v KALENDÁŘI SBĚRU BYLIN. Je uveden v zadní části této knihy. 
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Tato kniha je souborem informací o bylinkách, jejich účincích, používání
a slouží výhradně jako inspirativní materiál, nikoli jako návod k léčbě.



Podběl lékařský (Tussilago farfara)
Slovenský název: Podbeľ liečivý 

Časně z jara za slunného počasí vyrůstají na rumištích, v příkopech, vlhkých
březích a jílovité půdě zlatožluté “pampeliškové” kvítky,  které ještě  nemají  listy.
Listy vyrůstají až koncem jara, kdy jsou květy odkvetlé. Jejich velikost může během
léta dosahovat až průměru 30 cm.  

podběl lékařský

Co se sbírá
Sbíráme květ  na  počátku  kvetení  a  později  se  sbírá  i  list.  List  má údajně

dokonce více účinných látek než květy. Květy i listy sušíme ve stínu. 

Účinky podbělu
• proti  úpornému  kašli,  při  zánětech  průdušek –  výborný  samostatně

nebo ve směsích, podběl je základní složkou při léčbě astmatu

• zevní  použití  listů  a  květů –  na  špatně  se  hojící  rány,  záněty  žil
a revmatické a kloubní bolesti
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podběl lékařský – list v letním období

List z podbělu užíváme pouze zevně, má sice silnější účinky než květ, ale
také  obsahuje  více  škodlivých  alkaloidů,  proto  jej  vnitřně  neužíváme.  Je
vhodný na zevní použití k podpoře hojení. 
  

Vhodnost pro děti a těhotné ženy
Těhotným ženám a dětem bych na posílení dýchacích cest doporučila raději

tymiánový sirup – na suchý kašel nebo jitrocelový sirup při vlhkém kašli. Také jsou
vhodné květy slézu a divizna. 
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Kontraindikace a interakce:
Podběl obsahuje malé množství alkaloidů, které mohou zatěžovat játra, proto
by s  užíváním podbělu  mohl  mít  problémy člověk,  který  játra  nemá úplně
vpořádku, nebo dokonce trpí cirhózou jater. Samozřejmě se s tím pojí také
vyloučení užívání podbělu společně s léky na játra. 

Užívání podbělu je pro zdravého člověka omezen pouze při  akutním kašli,
tedy jen při potížích, určitě ne dlouhodobě, maximálně po dobu 14 dnů. Může
se  užívat  samostatně,  většinou  však  ve  směsích  s  bylinami  s  podobnými
účinky.



detail květu zemědýmu – v levé části obrázku jsou patrné již ledvinovité plody

Účinky zemědýmu
• hlavním účinkem je čištění krve  a proto velice dobře pomáhá při všech

kožních  onemocněních  –  nečistotách  pleti,  kožních  vyrážkách,  akné,
ekzémech i lupénce

• reguluje krevní tlak a upravuje srážlivost krve

• trávicí ústrojí – podporuje pohyb střev, pomáhá tvořit žluč a působí proti
žlučovým kamenům

• proti migrénám

Pokud  používáme  zemědým  samostatně,  nepřekračujeme  výše  uvedené
dávkování,  při  kombinaci  ve  směsích by zemědým neměl  překročit  20% svého
zastoupení. Je například vhodný do směsí na pročištění krve, tedy funguje tímto
proti ekzematickým potížím, ale také na pročištění ledvin a trávicího traktu. 

Připravíme si čaj proti dermatitidám s čekankou, lopuchem, vřesem a rdesnem
ptačím - viz část s RECEPTY, str. 211. 

Dále  lze  kombinovat  zemědým  i  s  dalšími  bylinkami,  pro  posílení  jater
(oslabená játra také mohou souviset  s dermatitidami) jako je kořen pampelišky,
květ nebo nať třezalky, nať nebo kořen mochny.

Vhodnost zemědýmu pro těhotné ženy a děti
Zemědým  vzhledem  ke  své  mírné  jedovatosti  není  doporučen  těhotným

a kojícím ženám, ani dětem.  
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Kontraindikace a interakce:
Zemědým neužíváme společně s léky na ředění krve, poradíme se s lékařem.



Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)
Slovenský název: Krídlatka japonská 

 Je to vytrvalá dvoudomá rostlina, která se k nám rozšířila z Japonska jako
okrasný prvek do zahrad. Velmi se jí tu daří a tak se rozrostla a najdeme ji často na
vlhčích místech, jako jsou břehy potoků, daří se jí v kyselejších půdách.

Co se sbírá
Sbírá se kořen křídlatky, v době, kdy jí opadají na podzim listy, je to tak na

konci října až v listopadu. Kořeny nakládáme do tinktury. Na jaře sbíráme mladé
výhonky,  které  jsou jedlé a mají  příjemnou nakyslou chuť.  Mohou se vařit  jako
zelenina nebo nakládat ke kvašení jako kimči. 

Křídlatku sbíráme jen v čistém prostředí, rozhodně ne v blízkosti dopravních
komunikací,  protože křídlatka čistí  půdu od těžkých kovů. Tyto rostliny jsou pak
plné kadmia a olova, což je pro nás nežádoucí. 

Účinky křídlatky
Rostlinu  využívá  k  léčbě  tradiční  čínská  medicína.  Má  širokospektrální

působení, u nás se teprve tímto způsobem využívat začíná. 

• průdušky – působí proti zahlenění, pomáhá při astmatu a tiší kašel

• snižuje krevní tlak a mírní krvácení

• revmatismus a artritida – odvádí odpadní látky z těla, čistí krev

• protizánětlivé účinky

• borelióza – působí proti spirochetám

• posiluje imunitní systém

• předchází rakovině

Využití křídlatky
Mladé výhonky nakládáme jako kimchi (pickles) – je to krátkodobě zkvašovaná

zelenina, kombinace mohou být různé, například zelí, kořenová zelenina, cibule,
trochu  křenu  a  křídlatka,  to  se  vše  nakrájí  na  drobné  kousky  a  zalije  solným
nálevem a nechá 3 dny zkvasit. Dále výhonky můžeme přidávat do polévky, nebo
si uvařit polévku z křídlatky, podobně jak se vaří chřestová polévka, křídlatka se
hodí k cibuli, zázvoru, pod maso, na omáčky. 

Křídlatka je jedlá i čerstvá, je křupavá a konzumuje se brzy na jaře, protože později
obsahuje velké množství kyseliny šťavelové podobně jako rebarbora. 

U křídlatky byly zjištěny také antiseptické účinky. Působí proti plísním a takový
odvar z kořene křídlatky používáme k postřiku zeleniny proti plísni šedé, proti padlí
a bakteriové spále.
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K léčebným účelům využíváme zpravidla tinkturu, kořen nakrájený na kousky
a naložený do alkoholu – alespoň 60%. Užíváme maximálně 3x denně 20 kapek
tinktury.

křídlatka japonská

Vhodnost pro těhotné ženy a děti
Čerstvou křídlatku by těhotné ženy a děti užívat neměly, tepelně upravenou

v malém množství ano. Rozhodně je pro ně nevhodná i tinktura.

Lopuch větší (Arctium lappa)
Slovenský název: Lopúch väčší

Je  to  dvouletá  bylina,  vyskytující  se  na  rumištích,  v  křovinách,  na  polních
cestách,  na loukách a hlavně na zpustlých místech – zříceniny,  staré ploty.  Při
toulkách přírodou na něj určitě na něj narazíme. 

Lopuch má pichlavé květní úbory, které mají na koncích háčky a snadno se
zachytávají  na oblečení.  Jako děti  jsme je  po sobě často  házeli.  Tyto  pichlavé
květní úbory jsou bez oplstění, ale narazíme i na plstnaté – to je příbuzný druh
lopuchu většího – lopuch plstnatý (Arctium tomentosum). Oba druhy mají stejné
využití. 
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Kontraindikace a interakce:
Křídlatku by neměli pro léčebné účely užívat lidé společně s léky na ředění
krve a krevní tlak, případně by užívání měli konzultovat s lékařem.



RECEPTY

Jídla s divokými bylinkami 

Jarní polévka s divokými bylinkami

Suroviny:

• 1 střední cibule

• 1 – 2 stroužky česneku

• 2 lžíce másla

• ovesná mouka – cca – 1 – 2 lžíce na jíšku

• 2 brambory 

• 1 l vývaru

• 2 hrsti nakrájené směsi bylinek – pampeliškové listy, kopřivy, sedmikrásky,
jitrocel, šťovík, špenát, popenec...

• 2 rozšlehaná vejce

• zakysaná smetana nebo tvrdý sýr 

• sůl, pepř
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Postup:
Na másle zpěníme nakrájenou cibulku a česnek, zaprášíme trochou ovesné

mouky  tak,  abychom dostali  světlou  jíšku.  Zalijeme  vývarem a  trochu  osolíme
a opepříme.  Přidáme nadrobno nakrájené brambory.  Vše povaříme a na konec
přidáme nakrájené listy bylinek – nemusí to být celé 2 hrsti, záleží na tom, jak to
bude husté. 

Povaříme ještě  tak  minutu  až  dvě  a  vmícháme rozšlehaná vejce.  Polévku
máme hotovou a na talíři si můžeme přidat do polévky trochu zakysané smetany
nebo strouhaný sýr. 

Kopřivový špenát
Natrháme mladé vrcholky kopřiv asi tak 5 cm od špičky, nejlépe na jaře, ale

jde to i  později,  pokud kopřivy sesekáváme a ony vyráží stále nové. Trháme je
podle potřeby,  já si  beru střední košík na hříbky a trhám jej  plný,  abychom se
najedli celá čtyřčlenná rodina. Je také možné si kopřivy natrhat do zásoby (spařit je
a po vychladnutí nakrájet a zamrazit).

Suroviny:

• mladé vrcholky kopřiv

• 2 celá vejce

• 1 velká cibule

• 3 stroužky česneku

• sůl

• pepř

• sádlo (máslo)

• strouhanka (ovesná mouka)

Postup:
Kopřivy opláchneme v hrubém velkém cedníku od nečistot, vložíme do hrnce

a spaříme vroucí vodou. Kopřivy změknou a zmenší svůj objem. Pak je scedíme,
necháme okapat a nakrájíme na kousky.  

Nakrájenou cibulku dáme zpěnit na troše sádla nebo másla a na ní pak dáme
nakrájené kopřivy. Vmícháme utřený česnek, osolíme a opepříme, podlijeme podle
potřeby  vývarem  a  cca  10  minut  dusíme.  Pak  vezmeme  tyčový  mixér
a rozmixujeme špenát do hladka.

Vmícháme rozkvedlaná vajíčka a dle  potřeby zahustíme strouhankou nebo
ovesnou moukou,  ale není to nutné,  záleží  na tom, na co jste  zvyklí.  Můžeme
špenát zjemnit také smetanou. 

Můžeme si udělat špenát nejen kopřivový, ale také bršlicový nebo z česneku
medvědího.  Také je  možné udělat  i  takovou špenátovou kombinaci  –  například
bršlici s kopřivou.
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Necháme  v teplé  místnosti  6-8  dní  kvasit,  občas  promícháme.  Vykvašené
trnky vylisujeme a vlijeme zpět do nádoby, uzavřeme kvasnou zátkou a necháme
znovu kvasit.

Vykvašené víno poznáme tak, že bublinky oxidu uhličitého přestanou unikat
kvasnou zátkou. Víno necháme ustát a jakmile po pár dnech kal klesne ke dnu,
víno stočíme do lahví.

Octy a oleje

Octy  a  oleje  využíváme  při  přípravě  jídel,  ale  také  na  vnější  použití  při
obkladech nebo masážích. Jejich výroba je velmi jednoduchá,  macerujeme v nich
byliny. 

Bylinky naložené v octu macerujeme v temnu po dobu 2 – 3 týdnů, k maceraci
používáme ocet jablečný nebo vinný.  

K výrobě bylinného oleje používáme jako základ k maceraci oleje lisované za
studena  –  například  olivový  nebo  slunečnicový,  mandlový,  lněný....jak  je  libo.
Olivový olej má však sám o sobě specifickou chuť i vůni. Pokud tedy chceme, aby
vynikla  chuť  a  vůně  bylin,  tak  se  většinou  používá  olej  slunečnicový  nebo
mandlový.

Ještě než dáme bylinky do oleje, necháme je zavadnout, nebudou mít v sobě
tolik vody a olej se nebude kazit. Bylinky v oleji macerujeme na slunci zhruba jeden
měsíc. 

Můžete  se  proto  inspirovat  recepty  zde  a  použít  jiné  bylinky  podle  chuti
a nálady. 

Česnáčkový ocet 
Nať  česnáčku  omyjeme a důkladně osušíme.  Nať  nakrájíme,  aby se  látky

z bylinky  lépe  vymacerovaly  a  vložíme do kvalitního  octa  –  nejlepší  je  domácí
jablečný.  Můžeme  použít  i  vinný  bílý  nebo  červený.  Upřednostňuji  ten  bílý.
Orientační množství bylin na 500 ml octa je asi jedna hrst nakrájených čerstvých
bylin. 

Postup: 
Vložíme nakrájenou nať do připravené nádoby – nejlépe skleněné,  zalijeme

octem a láhev uzavřeme. Takto necháme luhovat po dobu dvou týdnů až jednoho
měsíce, nejlépe v temnu a chladu. Během této doby láhev několikrát protřepeme.
Nakonec  ocet  přecedíme  přes  jemné  plátno,  nalijeme  do  sklenic  a  dobře
uzavřeme. Domácí bylinkový ocet bychom měli skladovat v chladnější místnosti,
nejlépe na temném místě. 
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Na vlhký kašel
2 díly květu slézu, 2 díly květu topolovky, 2 díly natě plicníku, 1 díl listu jitrocele.
Pokud čaj  připravujeme  ze  sušených  bylin,  tak  jitrocelové  listy  –  suší  se  hůře
a navíc nemají takové účinky – můžeme nahradit jitrocelovým sirupem, kterým si
čaj po zchladnutí do pitelné teploty osladíme. 

Průduškový čaj I.
Květ slézu, květ heřmánku, nať tymiánu, květ (list) podbělu, semeno fenyklu – vše
smíchat stejným dílem. 

Průduškový čaj II.
Květ podbělu, nať mateřídoušky, květ divizny, nať truskavce

Průduškový čaj III. 
Popenec nať, květ podběle, nať tymiánu, květ sedmikrásky

Pro snížení horečky I.
Květ černého bezu, květ lípy smícháme v poměru 1:1 – tedy stejným dílem. 

210



217


	ÚVOD
	Jak pracovat s touto knihou?

	Podběl lékařský (Tussilago farfara)
	Co se sbírá
	Účinky podbělu
	Vhodnost pro děti a těhotné ženy

	Účinky zemědýmu
	Vhodnost zemědýmu pro těhotné ženy a děti
	Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)
	Co se sbírá
	Účinky křídlatky
	Využití křídlatky
	Vhodnost pro těhotné ženy a děti

	Lopuch větší (Arctium lappa)
	RECEPTY
	Jídla s divokými bylinkami
	Jarní polévka s divokými bylinkami
	Kopřivový špenát

	Octy a oleje
	Česnáčkový ocet


	Na vlhký kašel
	Průduškový čaj I.
	Průduškový čaj II.
	Průduškový čaj III.
	Pro snížení horečky I.

